AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
CURSO SOBRE GESTÃO DE EVENTOS
14 E 15 DE ABRIL DE 2007
SÃO PAULO - SP
Fraco
Entendimento
Novidades
Apostila e Cd-rom
Recursos Audiovisuais
Conteúdo Temático
Nível Técnico
Organização
Divulgação
Local (Hotel)
Atendimento na Inscrição
Instrutor (Paulo Bruin)

Regular

Bom
23,5%
35,3%
23,5%
35,3%
41,2%
6,0%

6%

29,3%
29,3%
29,3%

6%

Ótimo
76,5%
64,7%
76,5%
58,8%
58,8%
94,0%
100%
64,7%
70,7%
70,7%
100%

Comentários
O curso é claro, fácil de entender. O instrutor divide a sua experiência grandiosamente.
Apesar de ficar receosa no começo, pelo curso ser sobre organização de um congresso,
com o passar das horas percebi que é a melhor maneira de abordar todos os tópicos
sobre o planejamento de qualquer evento. O curso superou as minhas expectativas e o
conhecimento do palestrante é ótimo em todos os aspectos. Parabéns! O Paulo me
surpreendeu com a sua inteligência e dinâmica! O curso é excelente, adorei as dicas e
a troca de conhecimento! A abordagem dos temas é direta e objetiva, o que torna o
curso extremamente proveitoso. Muito bom e enriquecedor! O instrutor está de
parabéns pela conduta durante o curso, é uma pessoa inteligente e dinâmica que nos
motiva e nos aperfeiçoa no assunto. O material é completo e útil e o curso consiste
numa ótima oportunidade de troca de experiências, discussões e dificuldades do ramo
de eventos. Parabéns ao Paulo por sua competência, qualidade técnica, dinamismo e
atenção. As informações do curso são muito bem definidas e o espaço para dúvidas é
fundamental. O Paulo é totalmente capacitado e conduz um ótimo treinamento. O
curso aborda aspectos inéditos e informações que não encontramos em livros sobre o
assunto. O treinamento é excelente, pois aborda aspectos gerais e importantes, amplia
os horizontes a respeito de novidades e informa detalhes e dicas para os profissionais
do setor. Curso muito produtivo, aprendi detalhes que só saberia após muita vivência
na área de eventos.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
CURSO SOBRE NEGÓCIOS NO SETOR DE EVENTOS
16 DE ABRIL DE 2007
SÃO PAULO - SP
Fraco
Entendimento
Novidades
Apostila e Cd-rom
Recursos Audiovisuais
Conteúdo Temático
Nível Técnico
Organização
Divulgação
Local (Hotel)
Atendimento na Inscrição
Instrutor (Paulo Bruin)

Regular
6%

Bom
29,3%
29,3%
23,5%
23,5%
41,2%
11,8%
35,3%
29,3%
29,3%

Ótimo
70,7%
64,7%
76,5%
76,5%
58,8%
88,2%
100%
64,7%
70,7%
70,7%
100%

Comentários
O curso superou as minhas expectativas pelo conteúdo completo e base para me
aprimorar cada vez mais no setor. A técnica utilizada pelo instrutor é muito
esclarecedora e de fácil compreensão, além das dicas que são os maiores benefícios do
treinamento. O instrutor aborda e apresenta de forma clara todos os assuntos. A
entrega de apostila e Cd-rom é essencial, parabéns pelo curso!

